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Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   31. mai 2018 

Virksomhetsrapport 4 2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i april og hittil i år, samt status pr. april for bygge- og 
utviklingsprosjektene. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4 2018 til etterretning. 
2. Styret ber om en nærmere analyse av inntektssvikten innenfor somatikken og ber 

om at denne analysen legges frem på styremøtet i september 2018.  

 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 4 2018  
3. Klinikkrapportering 
4. ØBAK for april  
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Virksomhetsrapport 4 2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Trude Jensen, avdelingsleder budsjett/analyse  
Møtedato:  31. mai 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi status på drift. Rapporten viser status for 
Finnmarkssykehuset HF i april 2018 og hittil i år.  
 
Det økonomiske resultatet i april ble på 5,2 MNOK dårligere enn budsjett. Hittil i år er 
resultatavviket 5,7 MNOK dårligere enn budsjett.  
 
Kvalitetsindikatorene opprettholdes på måltall. Den gjennomsnittlige ventetiden for 
Finnmarkssykehuset HF var 56 dager pr. første tertial, som er i henhold til måltallet. 
Innen psykisk helsevern barn er ventetiden i snitt pr. første tertial på 47 dager, som er 
innenfor måltallet på 50 dager.  Både klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern 
og rus har en nedgang i andelen fristbrudd pr. første tertial 2018 mot første tertial 2017.  
Klinikk Kirkenes har en liten økning sammenlignet med samme periode i fjor, men det er 
i hovedsak økningen i april måned.  
 
Gjennomsnittlig sykefravær har vært lavere enn fjoråret. Mens mars isolert sett har 0,1 
prosent høyere fravær enn samme periode i fjor. Sykefraværet i mars 2018 var 8,9 
prosent. Sykefraværet var i samme periode i 2017 på 8,8 prosent.  

2. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering til styrene i Finnmarkssykehuset HF og Helse 
Nord RHF. 

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid er i henhold til måltallet på 60 dager pr. første tertial 2018. 
Dette gjelder både for somatikken og psykisk helsevern og rus. Gjennomsnittlig ventetid 
innenfor psykisk helsevern for barn er også i henhold til måltallet på 50 dager pr. første 
tertial 2018.  
 
Klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern og rus har en reduksjon på 
gjennomsnittlig andel fristbrudd pr. første tertial 2018 mot samme periode i fjor. Klinikk 
Hammerfest går ned 0,1 prosentpoeng, mens klinikk psykisk helsevern og rus går ned 
med 7,5 prosentpoeng. Klinikk Kirkenes øker 0,3 prosentpoeng, som i hovedsak skyldes 
april måned i 2018.  
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Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken er høyere enn fjoråret, men lavere enn planlagt. I 
somatikken er det lavere antall DRG poeng enn både fjoråret og plantall. Nedgangen i 
DRG poeng skyldes i hovedsak færre heldøgnsopphold. Aktiviteten innen psykisk 
helsevern og rus er lavere enn fjoråret, men høyere enn plan. Liggedøgnene og 
utskrivningene er høyere enn planlagt, men den polikliniske aktiviteten er lavere enn 
plan. Innen psykisk helsevern og rus er det lavere antall DRG poeng enn både fjoråret og 
plantall. Lavere DRG enn budsjettert gir et inntektsavvik på 15 MNOK pr. april  
 
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF i april viste overforbruk mot 
budsjett. Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og høyere varekostnader 
enn budsjettert som er årsaken til overforbruket.  
 
Hittil i år er det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset HF 5,7 MNOK svakere 
enn budsjett. Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjettert og høyere 
varekostnadene enn budsjettert som utgjør hovedårsaken til det negative avviket hittil i 
år.  
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene. I tillegg har 
Psykisk Helsevern og rus fristbruddpasienter som medfører høye gjestepasient-
kostnader. Stab med felleskostnader, pasientreiser, og gjestepasientkostnadene hadde 
positive budsjettavvik i april. Resterende klinikker og TNF hemmere hadde negative 
budsjettavvik i april.  
 
Tiltak 
Finnmarkssykehuset har planlagt og risikojustert tiltak på 68 MNOK i 2018, jfr. styresak 
101/2017 Budsjett 2018-2025. Gjennomførte tiltak utgjør 10,7 MNOK per april, dvs. 16 
prosent av totalt planlagte tiltak. Tiltak knyttet til innflytting i nytt sykehus i Kirkenes 
gir naturlig nok ikke effekt. Det er igangsatt et arbeid for å identifisere og iverksette 
strakstiltak for å holde kostnadene nede i klinikkene.  
 
Brutto månedsverk 
Finnmarkssykehuset har for april 2018 brukt 6 brutto månedsverk mer enn samme 
periode i fjor. Månedsverkene for april er høyere enn plantall. Når man korrigerer for 
refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra byrå og trekker ut 
månedsverk som er eksternt finansierte årsverk utover budsjett, er netto månedsverk 
18 månedsverk mindre enn planlagt for april 2018.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet for mars ble 8,9 prosent. Sykefraværet i mars 2017 var 8,8 %. Målet er at 
sykefraværet ikke skal være høyere enn 7,5 % i 2018. 
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Investeringsmidler 
Investeringsrammen for april overholdes. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er over 
tildelt investeringsramme, når man ikke tar hensyn til døgnmulkt. Det er usikkerhet 
knyttet til sluttoppgjøret med entreprenør og dermed også til investeringskostnaden. 

4. Risikovurdering 
Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 23. mai 2018. 

7. Direktørens vurdering  
De fleste kvalitetsindikatorene er fortsatt innenfor måltall. Det har vært en negativ 
utvikling i fristbrudd i april måned innenfor psykisk helsevern og rus og for 1. tertial i 
klinikk Kirkenes. I oppfølgingsmøter følges dette opp spesielt og det forventes at 
fristbrudd reduseres. Andelen epikriser levert innen 7 dager øker.  
 
Det er fortsatt utfordringer i kjernevirksomheten knyttet til drift i balanse. 
Administrerende direktør vurderer at risiko knyttet til balanse er størst i klinikk 
Hammerfest og Kirkenes. For begge klinikkene viser tallene at aktiviteten er betydelig 
lavere enn fjoråret og plantall. For klinikk Kirkenes utgjør inntektssvikten hele 
budsjettavviket, mens Klinikk Hammerfest fortsatt har for høye driftskostnader i tillegg. 
 
For klinikk psykisk helsevern og rus viser resultatet pr. april at driften er på rett vei, 
men at fristbrudd meldt inn til HELFO i 2017 gir store utslag på kostnadene, pr. første 
tertial utgjør dette 4,0 MNOK. Dette viser viktigheten av at foretaket sørger for at 
pasientene får tilbud innen fastsatt frist. Klinikk Kirkenes og Service, drift og eiendom 
har ekstrakostnader knyttet til utsatt flytting til nytt sykehus som gir negativt avvik per 
april. Innenfor alle klinikker med negativt budsjettavvik er det igangsatt arbeid med å 
identifisere og iverksette supplerende tiltak til vedtatt tiltaksliste for å få ned 
kostnadene. Dette vil rapporteres i virksomhetsrapporten for mai måned. 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i april 2018 og hittil i 2018. Det 
økonomiske resultatet i april viser et overforbruk på 5,2 mill. mot budsjett. Hittil i år viser det 
økonomiske resultatet et overforbruk på 5,7 mill. mot budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 56 dager i april, som er innenfor kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 2,1 % i april, som er over måltallet på 0.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,9 % i mars.  

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er hittil i år 17,82 % lavere enn aktivitetsveksten 
i somatikken i samme periode. Måltallet er +2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en 
reduksjon i aktiviteten på 16 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken 
har hatt en økning på 1,82 % i samme periode.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) april 56 3 1

Fristbrudd april 2,1 % +1,2 p.p. +0,3 p.p.

Aktivitet - somatikk april  2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 27 190                             +97                        -2 731                      

Aktivitetsvekst PHR april  2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -17,82 % -16,00 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

april  2018 -3,2 -5,2

Hittil  i  år 2,3 -5,7

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 68 000 10 717

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

april  2018 TNOK 250 000 64 061

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 80,6 % 19,4 %

Sykefravær mars 2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 8,90 % 8,87 % 10,00 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). 
Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling i 
rapportmåneden.  
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde en gjennomsnittlig ventetid på 56 dager i april. Måltallet er 60 
dager. 
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 57 dager i april. Det er innenfor måltallet på 60 dager. 
Til sammenligning var ventetiden 56 dager i april året før. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2018 57 58 53 57 - - - - - - - -

2017 60 59 57 56 56 54 51 58 62 55 53 46

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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  65
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Somatikk: ventetid antall dager

2018

2017

Mål
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Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 49 dager i april. Rus hadde en ventetid på 38 
dager. Måltallet er å gi et tilbud innen 60 dager. Til sammenligning var ventetiden henholdsvis 
40 og 48 dager for voksne og rus i april 2017.  
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Voksne 2018 44 58 69 49 - - - - - - - -

Rus 2018 49 31 41 38 - - - - - - - -

Voksne 2017 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 48 42

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 23 44

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2018

Rus 2018

Voksne 2017

Rus 2017

Mål

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Barn 2018 46 45 44 51 - - - - - - - -

Barn 2017 43 49 39 42 69 61 71 64 55 57 44 53

Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager

Barn 2018

Barn 2017
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Ventetiden for psykisk helsevern Barn- og unge var 51 dager i april mot måltallet på 50 dager. 
Til sammenligning var ventetiden 42 dager i april 2017. 

 
Kilde: VA 

Fristbrudd 
Måltallet for fristbrudd er 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen av 
pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor 
rapportmåneden.  

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Andel avviklede fristbrudd var 2,1 % i april. Andel avviklede fristbrudd har økt sammenlignet 
med tidligere i år, og er også høyere sammenlignet med året før. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 1 fristbrudd i klinikk Hammerfest, 15 fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 16 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus. Fristbruddene i klinikk Kirkenes 
gjelder hovedsakelig kirurgiske pasienter, og skyldes i stor grad sykefravær hos behandler. 
Fristbruddene i klinikk Psykisk helsevern og rus er i hovedsak på BUP og VPP i Alta. 

2017

Snitt 1 2 3 4

       55 56       57       53       56       

       56 60       59       57       59       

       55 54       56       45       55       

       45 44       58       69       49       

       54 46       45       44       51       

       43 49       31       41       38       

       60        60        60        60        60 

       50        50        50        50        50 

       58 59       59       

År

Måned

2018

Måltall somatikk, PH Voksne og Rus

Måltall Barn

Helse Nord

Finnmarkssykehuset totalt

Hammerfest Sykehus

Kirkenes Sykehus

Psykisk helsevern Voksne

Psykisk helsevern Barn

Rus

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

FIN totalt 2018 1,1 % 1,2 % 0,9 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2018 0,9 % 1,2 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2018 0,7 % 0,6 % 0,3 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,8 % 3,6 % 7,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

FIN totalt 2017 1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 1,9 % 1,4 % 2,0 %
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Korridorpasienter 

 
 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

Klinikk Hammerfest hadde åtte korridorpasienter i april. Klinikk Kirkenes hadde én. 

Epikrisetider  
Finnmarkssykehuset HF har som mål at alle epikriser etter innleggelse skal være sendt innen 
7 dager, altså en andel på 100 %.  

Finnmarkssykehuset HF totalt 

Ingen av klinikkene har innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager i 
april.  

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 91 % av epikrisene innen 7 dager i april, og et snitt 
på 88 % hittil i år. Det er en forbedring sammenlignet med snittet for 2017. Begge de 
somatiske klinikkene har en økning i andel epikriser innen 7 dager både i april og hittil i år. 
Psykisk helsevern og rus har en nedgang fra april og hittil i år.   

Legemiddelsamstemming 
Målet for Finnmarkssykehuset HF på legemiddelsamstemming er at mer enn 80 % av 
pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Under vises en tabell med 
oversikt over samstemming. Dette er samstemminger som er dokumentert, og alle aktuelle i 
april er inkludert. Tabellen viser at ingen ligger over måltallet på 80 % andel dokumenter 
samstemt. 

 
Kilde: Extranet (Klinikk Hammerfest), manuell telling av farmasøyt for Klinikk Kirkenes 

jan.18 feb.18 mar.18 apr.18

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,8 % 0,5 % 0,4 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %

Somatikken 0,5 % 1,2 % 0,4 % 0,3 %

Andel korridorpasienter somatikk

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 April Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 91 % 88 %

Klinikk Hammerfest 82 % 92 % 88 %

Klinikk Kirkenes 90 % 94 % 94 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 72 % 65 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

Helse Nord

2018

Ant granskede 

kurver/epikriser

Med C-Hammerfest 50 39 78 % 31 62 %

Ort avd Hammerfest 38 29 76 % 25 66 %

Kir avd Hammerfest 50 33 66 % 26 52 %

Med B Kirkenes 17 2 12 % 12 71 %

Kir A Kirkenes 12 1 8 % 7 58 %

Område

Antall med 

dokumentasjon i 

kurve

% dok.samstemt inn
Ant dok samstemt 

ut
% samstemt ut 
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Pakkeforløp kreft  
Finnmarkssykehuset HF har for året april 2017 til og med mars 2018 en andel på 85 % av nye 
krefttilfeller innmeldt i pakkeforløp for kreft. Nasjonalt krav er 70 %.  

Andel kreftpasienter innenfor standard forløpstid i Finnmarkssykehuset HF vises i tabellen 
under. 

Område\ periode Apr 17-mar 18 (12 mnd) Sep 17 – mar 18 (6 mnd) 

Norge  68 % 70 % 

Helse Nord 70 % 72 % 

Finnmarkssykehuset HF 60 % 67 % 

 

I 12-månedersperioden (april 17 – mars 18) har vi følgende tall for de største kreftformene:  

Kreftform Antall tilfeller Andel oppfyllelse av standard forløpstid 

Prostatakreft 39 31 % 

Tykk/endetarm 34 79 % 

Lungekreft 24 75 % 

Blærekreft 13 92 % 

Lymfom 11 36 % 

Eggstokk/ovarier 7 71 % 

 

Smittevern og antibiotikabruk.  
Ut fra forbruksrapport for antibiotika ved Finnmarkssykehuset HF, som baserer seg på 
salgstall fra apotek til avdelinger og aktivitetstall fra DIPS, har Finnmarkssykehuset HF 
redusert forbruket av bredspektrede antibiotika med drøyt 20 % over de siste fem årene. 
Resultatene fra forbruksrapporten brukes i A-teamets oppsøkende arbeid på avdelingene 
hvor man retter oppmerksomheten mot riktig antibiotikabruk. 
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Forbruk av bredspektrede antibiotika 

 

 

 

Pasientsikkerhet 
Gjennom oppdragsdokumentet er alle landets helseforetak forpliktet å innføre tiltakspakker 
som presenteres via nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Så langt er det 14 tiltakspakker som 
er tilpasset spesialisthelsetjenesten, hvor alle har tilbydd læringsnettverk. Nedenfor 
presenteres en spredningsplan, som viser status hvor langt Finnmarkssykehuset HF er 
kommet med implementering av de ulike tiltakspakkene. Her presenteres antall aktuelle 
avdelinger pr klinikk og hvor mange avdelinger av disse som har implementert aktuell 
tiltakspakke. Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet er ikke definert med antall 
avdelinger, da det ikke krever kontinuerlig måling og rapportering til HOD via extranet. 

 

Alle klinikkene er generelt godt i gang med innføring av tiltakspakker, og majoriteten er nå en 
ordinær aktivitet i klinikkens drift. De to siste tiltakspakkene, som vises i rødt, planlegges 
implementert i løpet av 2018, og skal være påbegynt innen juni. Klinikk Kirkenes er ikke i mål 
med alle tiltakspakkene, arbeidet med de pakkene som gjenstår er utsatt til etter innflytting i 
nytt sykehus. 

Spredningsoversikt april 2018 
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Pip-Tazo

Ciprofloxacin

Karbapenemer

2. -3. gen Cefalosporin

Tiltakspakker

Forebygge 

selvmord

Forebygge 

overdose

Trygg 

kirurgi

Samstemme 

legemiddel 

liste Hjerneslag UVI Fall SVK Trykksår

Ledelse av 

pas. 

sikkerhet

Sepsis i 

akuttmottak

Tidlig 

oppdagelse 

av forverret 

tilstand

Forebygge og 

behandle 

underernæring

Trygg 

utskrivelse

Psykiatri/rus 3/3 1/1 1/3

Hammerfest 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 2/2 1/1 3/3 0/3

Kirkenes 1/1 2/2 1/1 0/2 3/3 1/1 2/3 1/1 2/4
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
behandling enn innen somatikken. Oppfølging og måling av veksten skal gjøres for aktivitet, 
ventetid og kostnader.  

Tabellen under viser endringen hittil i år 2017 mot hittil i år 2018.  

 

Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år er det en liten aktivitetsøkning innenfor somatikk, men den går ned innenfor psykisk 
helsevern og rus. Det er en større nedgang i psykisk helsevern og rus enn i somatikk. 
Somatikken øker aktiviteten med 1,8 %, mens psykisk helsevern og rus samlet har en nedgang 
på 16 %. I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og 
avtalespesialister tas hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analysen 
ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak.  

Kostnadsøkningen innen somatikken er pr april noe høyere enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 5 %, mens somatikken har en økning på 6,4 %.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 51 dager 
hittil i 2018 mot 56 dager i somatikken. Endring sammenlignet med i fjor er større for psykisk 
helsevern og rus enn for somatikken. Psykisk helsevern og rus har en lavere ventetid enn 
somatikken, men økningen er større sammenlignet med fjoråret. Psykisk helsevern og rus har 
en økning i ventetid på 18,5 %, mens somatikken har en økning på 0,7 % hittil i år mot samme 
periode i fjor. 

  

apr.17 apr.18 hittil 2017 hittil 2018
Endring fra i 

fjor hittil

Somatikk 4 736             5 890             21 425           21 815           1,8 %

VPP 1 749             1 796             8 726             7 102             -18,6 %

BUP 977                 1 172             5 292             4 779             -9,7 %

TSB 102                 84                   505                 319                 -36,8 %

SUM PHR 2 828             3 052             14 523           12 200           -16,0 %

Somatikk 69,0               73,4               262,8             279,5             6,4 %

VPP 15,3               15,3               56,2               57,2               1,8 %

BUP 5,6                  6,8                  25,8               27,8               7,8 %

TSB 1,7                  2,0                  6,6                  8,0                  21,2 %

SUM PHR 22,6               24,1               88,6               93,0               5,0 %

Somatikk 56 57                   56                   56                   0,7 %

SUM PHR 41 49                   43                   51                   18,5 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet hittil i år, og med nivået for 
samme periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

Aktiviteten pr april 2018 for somatikken i Finnmarkssykehuset HF viser at antall kontakter 
har vært noe høyere sammenlignet med 2017, men under plantall. DRG-poengene er lavere 
enn både fjoråret og plantall. Den største nedgangen i aktivitet i somatikken sammenlignet 
med fjoråret er på heldøgnsopphold, der Finnmarkssykehuset HF har 322 færre 
heldøgnsopphold pr. april 2018 mot april 2017. Dette påvirker også DRG poeng for dag/døgn, 
der somatikken har 448 færre poeng enn samme periode i fjor. Alle fagområdene har en 
nedgang på heldøgnsopphold, men størst nedgang har kirurgi med 95 færre heldøgn pr. april 
2018, sammenlignet med fjoråret. Tilbakemeldingene fra legene på avdelingene er at denne 
nedgangen skyldes normale svingninger i aktivitet og ingen bevist endring i innleggelser eller 
arbeidsmetoder. Tabellen under viser nedgangen i heldøgn pr. fagområde.  

 

Finnmarkssykehuset HF har også en stor nedgang på antall polikliniske konsultasjoner sett 
mot planlagte polikliniske konsultasjoner pr. april 2018. De største reduksjonen ser man på 
fagområdene kirurgi, ortopedi og medisin som totalt har en nedgang på over 1 700 
konsultasjoner pr. april 2018 sammenlignet mot planlagt aktivitet. En stor del av reduksjonen 
i polikliniske konsultasjoner skyldes redusert aktivitet grunnet Nye Kirkenes Sykehus. 
Tabellen under viser nedgangen på polikliniske konsultasjoner pr. fagområde. Det er kun 
rehab/fys som har en økning sammenlignet med plantallene pr. april 2018.  

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 27 190 +97 -2 731

Totalt antall opphold somatikk 5 266 -268 -680

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 124 +21 -239

Dagopphold innlagte 621 +33 -35

Heldøgnsopphold innlagte 3 521 -322 -406

Polikliniske konsultasjoner 21 924 +365 -2 051

DRG poeng totalt 4 596 -399 -482

Herav:

DRG poeng dag/døgn 3 667 -448 -398

DRG poeng poliklinikk 919 +39 -94
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Heldøgnsopphold innlagte

Endring 

fra i fjor

Total -322

KIR -95

ORT -55

BARN -35

FØD -56

GYN -24

MED -57

REHAB -1Fi
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DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng fordelt på døgn, dag og poliklinikk totalt for 
Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret. DRG produksjonen for dag, døgn og 
poliklinikk i somatikken er lavere enn plantall og fjoråret.  
 

 
Kilde: Analysesenteret 

Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG i forhold til antall 
ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i årsverk knyttet til klinisk 
virksomhet. Den gir en god indikasjon av utvikling over tid. Dersom man måler DRG poeng pr 
månedsverk totalt tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten i 
april 2018 er 0,07 poeng lavere enn samme periode i fjor. Kirkenes ligger 0,11 poeng lavere i 
april 2018 sammenlignet med samme periode i fjor, mens Hammerfest ligger 0,04 poeng 
lavere enn samme periode i fjor. I april er det totalt produsert 2,47 poeng pr månedsverk. 
Kirkenes har produsert 2,26 poeng og Hammerfest har produsert 2,59 poeng pr månedsverk. 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til 
bruk av innleid arbeidskraft.  

 

Polikliniske konsultasjoner

Avvik fra 

plan

Total -2 045

KIR/ORT -1 080

FØDE/GYN -306

BARN -91

MED -620

REHAB/FYS 242

USPESIFISERT -190
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Kilde: VA 

Psykisk Helsevern og Rus 

 
Kilde: VA 

Voksenpsykiatrien: 

Voksenpsykiatrien hadde flere liggedøgn og utskrivninger pr april sammenlignet med fjoråret 
og plantall. Antall polikliniske konsultasjoner var pr april lavere enn både fjoråret og plantall.  

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde færre utskrivninger pr april sammenlignet med fjoråret 
og plantall. Antall liggedøgn var høyere enn fjoråret, men under plantall. Antall polikliniske 
konsultasjoner var pr april lavere enn både fjoråret og plantall.  

Rus: 

Innenfor rus var antall utskrivninger pr april høyere sammenlignet med fjoråret, men under 
plantall. Antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner var pr april lavere enn både fjoråret 
og plantall.  
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Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 254 +58 +38

Antall l iggedøgn PHV 3 275 +456 +1

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 7 102 -1 624 -934

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 20 -5 -2

Antall l iggedøgn BUP 885 +352 -28

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 4 779 -513 -618

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 29 +5 -9

Antall l iggedøgn Rusomsorg 1 075 -271 -260

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 319 -186 -167
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Utskrivningsklare pasienter 
Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er 
utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud.  
 
Antall utskrivningsklare døgn er betydelig lavere enn samme periode i fjor. 
 

  
Kilde: DIPS 

 
Antall utskrivningsklare pasienter i april er lavere enn i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter i 
2017 og 2018 pr kommune. Alta og Sør-Varanger kommune var de kommunene som hadde 
flest utskrivningsklare døgn pr april i fjor. Ved disse to kommunene er det en markert 
nedgang i utskrivningsklare døgn pr april 2018.  
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Kilde: DIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune

Utskrivningsklare 

døgn pr. april 2017

Utskrivningsklare 

døgn pr. april 2018

VARDØ KOMMUNE 3 1

VADSØ KOMMUNE 3 7

HAMMERFEST KOMMUNE 192 222

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 0

ALTA KOMMUNE 582 148

LOPPA KOMMUNE 6 5

HASVIK KOMMUNE 2 7

KVALSUND KOMMUNE 1 6

MÅSØY KOMMUNE 18 1

NORDKAPP KOMMUNE 12 2

PORSANGER KOMMUNE 15 12

KARASJOK KOMMUNE 52 4

LEBESBY KOMMUNE 16 2

GAMVIK KOMMUNE 4 11

BERLEVÅG KOMMUNE 2 0

TANA KOMMUNE 1 33

NESSEBY KOMMUNE 0 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 14 1

SØR-VARANGER KOMMUNE 208 60

Totalsum 1 138 522
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Det er en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter pr april 2018 sammenlignet med 
samme periode i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

Kommune

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. april  2017

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. april 2018

VARDØ KOMMUNE 24 23

VADSØ KOMMUNE 28 54

HAMMERFEST KOMMUNE 41 51

KAUTOKEINO KOMMUNE 7 7

ALTA KOMMUNE 86 56

LOPPA KOMMUNE 5 7

HASVIK KOMMUNE 2 8

KVALSUND KOMMUNE 9 11

MÅSØY KOMMUNE 10 4

NORDKAPP KOMMUNE 18 11

PORSANGER KOMMUNE 16 17

KARASJOK KOMMUNE 17 5

LEBESBY KOMMUNE 12 6

GAMVIK KOMMUNE 9 4

BERLEVÅG KOMMUNE 9 14

TANA KOMMUNE 30 22

NESSEBY KOMMUNE 9 8

BÅTSFJORD KOMMUNE 13 7

SØR-VARANGER KOMMUNE 120 85

Totalsum 465 400
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har et resultatavvik på – 5,2 mill. i april. Inntektene er 5,6 mill. under 
budsjett. Det er i hovedsak ISF inntektene og øvrige inntekter som er lavere enn budsjettert i 
april. Driftskostnader eks. finans er 1,2 mill. over budsjett i april, det skyldes i hovedsak 
overforbruk på vare- og lønnskostnader. Driftsresultatet eks. finans viser et negativt avvik på 
-6,8 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 1,6 mill. i april.  
Hittil i år har Finnmarkssykehuset HF et resultatavvik på -5,7 mill. Avviket skyldes i stor grad 
det samme som for april. Inntektene hittil i år er 18,7 mill. under budsjett, mens 
driftskostnader eks. finans er 4,6 mill. lavere enn budsjettert. Siden inntektene er mye lavere 
enn underforbruket på driftskostnader gir det et negativt driftsresultat hittil i år på -14,1 mill. 
Finansresultatet hittil i år viser et positivt avvik på 8,4 mill.  

Driftsinntekter 

 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 133,1 133,1 +0,0 523,4 523,4 +0,0

ISF inntekter 34,4 38,6 -4,2 130,4 145,5 -15,1

Gjestepas ientinntekter 1,1 0,6 +0,5 3,0 2,2 +0,7

Øvrige dri fts inntekter 10,0 12,0 -1,9 43,8 48,1 -4,4

Sum driftsinntekter 178,6 184,2 -5,6 700,6 719,3 -18,7

Kjøp av helsetjenester 12,3 11,7 -0,6 53,1 46,8 -6,3

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 15,8 11,1 -4,6 55,2 44,3 -10,9

Innleid arbeidskraft 1,8 0,8 -1,1 9,3 3,2 -6,1

Lønnskostnader 107,9 105,4 -2,5 416,0 405,2 -10,7

Avskrivninger og nedskrivninger 3,5 8,5 +5,0 14,2 34,2 +19,9

Andre dri ftskostnader 38,6 41,3 +2,7 145,0 163,7 +18,7

Sum driftskostnader 179,9 178,7 -1,2 692,7 697,3 +4,6

Driftsresultat -1,3 5,5 -6,8 7,9 22,0 -14,1

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -5,6 -14,0 +8,4

Ordinært resultat -3,2 2,0 -5,2 2,3 8,0 -5,7

april Hittil i år

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 133,1 133,1 +0,0 523,4 523,4 +0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,3 0,3 +0,0 1,2 1,2 -0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 30,3 35,4 -5,1 118,1 133,8 -15,7

ISF kommunal  medfinans iering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0

Samlet ordinær ISF-inntekt 30,3 35,4 -5,1 118,1 133,8 -15,7

ISF av legemidler utenfor sykehus 4,1 3,2 +0,9 12,3 11,7 +0,6

Gjestepas ientinntekter 1,1 0,6 +0,5 3,0 2,2 +0,7

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,0 1,2 -0,2 4,7 4,8 -0,1

Utskrivningsklare pas ienter 0,5 0,3 +0,2 2,1 1,2 +0,9

Inntekter "raskere ti lbake" 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,3 -0,2

Andre øremerkede ti l skudd 1,2 1,6 -0,4 6,0 5,9 +0,1

Andre dri fts inntekter 7,0 8,5 -1,5 29,8 34,8 -5,0

Sum driftsinntekter 178,6 184,3 -5,7 700,6 719,3 -18,7

Hittil i årapril
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Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for april er 5,7 mill. under budsjett, mens inntektene hittil i år er 18,7 mill. 
under budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere ISF inntekter på ordinær drift enn budsjettert. 
Dette henger sammen med nedgangen man ser i aktivitet både i psykisk helsevern og rus og 
somatikken. De somatiske klinikkene har lavere aktivitet enn budsjettert spesielt på 
heldøgnsopphold. I tillegg har klinikk Kirkenes tatt ned drift i forhold til den planlagte 
innflyttingen til NKS som skulle vært første uken i mars. Innen psykisk helsevern og rus er det 
nedgang på alle fagområder på antall polikliniske konsultasjoner.  
I tillegg er andre driftsinntekter lavere enn budsjettert. Blant annet er egenandelsinntekter og 
refusjoner fra HELFO lavere enn budsjettert, som også henger sammen med lavere aktivitet. 

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Sum driftskostnader eks. finansresultat er i april 1,1 mill. over budsjett – hittil i år er de 4,6 
mill.  lavere enn budsjettert. Overforbruket i april skyldes i hovedsak overforbruk på vare- og 
lønnskostnader. Hittil i år er det i hovedsak lavere kostnader på avskrivninger grunnet 
forsinkelsen på NKS og lavere andre driftskostnader som er årsaken til det positive avviket. 
Finansresultatet viser et positivt avvik på 1,6 mill. i april og 8,4 mill. hittil i år, grunnet 
forsinkelser på NKS. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat viser et positivt avvik på 0,5 
mill. i april og 13 mill. hittil i år.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 8,5 9,3 +0,8 41,7 37,2 -4,4

Kjøp av private helsetjenester 3,8 2,4 -1,4 11,4 9,5 -1,9

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 15,8 11,1 -4,6 55,2 44,3 -10,9

Innleid arbeidskraft 1,8 0,8 -1,1 9,3 3,2 -6,1

Lønn ti l  fast ansatte 89,0 88,9 -0,1 340,8 339,0 -1,9

Overtid og ekstrahjelp 8,7 3,4 -5,3 33,8 13,8 -20,0

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 13,9 13,9 -0,0 55,6 55,6 -0,0

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -5,8 -3,9 +2,0 -21,4 -16,2 +5,3

Annen lønnskostnad 2,2 3,2 +0,9 7,1 13,1 +5,9

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 95,8 92,3 -3,5 369,6 352,9 -16,8

Avskrivninger 3,5 8,5 +5,0 14,2 34,2 +19,9

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0

Andre dri ftskostnader 38,6 41,3 +2,7 145,0 163,7 +18,7

Sum driftskostnader eks. finansresultat 179,9 178,8 -1,1 692,7 697,3 +4,6

Finans inntekter 0,1 0,1 +0,0 0,2 0,3 -0,1

Finanskostnader 1,9 3,6 +1,6 5,8 14,3 +8,5

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -5,6 -14,0 +8,4

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 178,0 175,3 +0,5 687,1 683,3 +13,0

april Hittil i år
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Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

I april har stab med felleskostnader, gjestepasientkostnader og Pasientreiser positive avvik. 
Resterende klinikker samt TNF hemmere har negativt avvik. Hittil i år er det kun stab med 
felleskostnader som har positivt avvik.  
 
Avvikene pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten. 
 

Prognose 

 

Det er pr første tertial utarbeidet prognose for 2018 basert på resultatet pr april og 
tiltaksarbeidet fremover. Totalt vil Finnmarkssykehuset HF klare resultatkravet på 24 MNOK. 

Det er fortsatt store utfordringer i de somatiske klinikkene og klinikk psykisk helsevern og 
rus. Klinikksjefene har vurdert at man ikke vil oppnå balanse i 2018 ut fra avvikene pr april. 
Den negative utviklingen vil imidlertid bremses basert på tiltaksarbeidet som er igangsatt. 
Den største utfordringen for alle klinikkene er inntektene som viser en betydelig svikt 
sammenlignet både med fjoråret og plantall.  

Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for april 2018. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025.  
 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +5 478 +39 201 +18 756

Gjestepasientkostnader +1 090 -5 510 -3 172

TNF Hemmere -1 474 -7 882 +1 931

Pasientreiser +1 369 -822 +117

Klinikk Psykisk helsevern og rus -4 148 -6 333 -3 873

Klinikk Hammerfest -1 529 -10 300 -5 665

Klinikk Kirkenes -3 005 -10 442 -7 561

Klinikk Prehospital -1 577 -1 277 -538

Klinikk Service, Drift og Eiendom -1 380 -2 333 +1 966

Sum -5 176 -5 698 +1 961

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr april  

2018

Stab med felleskostnader +47,2 +25,0

Senter for Drift og Eiendom +0,0 -2,3

Klinikk Hammerfest -20,0 -10,3

Klinikk Kirkenes -18,8 -10,4

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -1,3

Klinikk Psykisk helsevern og rus -8,4 -6,3

Prognose avvik fra budsjett +0,0 -5,7

Budsjettert resultat 2018 +24,0

Prognose netto resultat +0,0
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Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr april er det realisert tiltak for 
10,7 mill., som utgjør 16 % av totalt budsjett på 68 mill.  
 

 

Status på tiltak pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten.  
 

Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser er likviditeten 64,1 mill. i april, som er en nedgang i likviditet på 22,3 mill. fra 
forrige måned. Nedgangen skyldes utbetalinger til byggeprosjektene.  

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2018

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 68 000        68 000        10 717        16 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        68 000        10 717        16 %
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Likviditetsprognose 

 

Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2018 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader pr april. Budsjettet for året viste at Finnmarkssykehuset HF 
skulle ha hatt 263 mill. i disponibel saldo pr april som følge av utbetaling av lån for Alta 
prosjektet. Dette kommer inn først i mai og dermed er faktisk saldo lavere. Prognosen viser 
dermed en forbedring i likviditet fra mai når man får inn lån for Alta prosjektet. I tillegg er det 
lagt inn innbetalinger for solgte eiendommer og boliger i mai/juni i prognosen. Faktisk 
forbruk viser at det har vært nødvendig å bruke 186 mill. av kassakreditten pr april. 
Prognosen viser at totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2018 vil være 207 mill.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 101/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 205 mill. for 2018. Det er 
overført 411,5 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2017 til 2018. Totalt 
investeringsbudsjett for 2017 er 616,5 mill.  
 
Finnmarkssykehuset HF har investert for 146,5 mill. pr april. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
48,3 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført til 1 604 
mill. Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte kostnader pr april er 72,3 mill. kr. 
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Likviditet 2018 - Finnmarkssykehuset (i 1000 kr)

Budsjett 2018

Regnskap 2018

Limit kass akreditt

Prognose

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Investering

er tidligere 

år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført 

inv. Ramme 

fra tidligere 

år

 

Investering

er hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717           -                 12 082           9 623             -                 -                 20 339           12 082           2 459             80 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747           -                 285 249         72 288           100 000 147 034         385 249         312 961         19 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           10 000 -                 50 000           50 000           0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246           48 330           -                 -                 1 603 834     67 246           18 916           72 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825           -                 -9 737            2 648             15 000           30 473           5 263             2 615             50 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642           -                 38 067           13 589           26 000           34 231           64 067           50 478           21 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -21 438         -                 14 000           -                 -                 -7 438            -7 438            0 %

Til styrets disp (sum) 1 689 435     -                 411 469         146 477         205 000         -                 1 835 912     616 469         469 992         24 %
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og 
innleie utenom lønnssystemet.   

Brutto månedsverk ligger 56 over plantall i april 2018 og 6 over samme måned i fjor.  

 

Månedsverk pr klinikk   

 
Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. 

I plantall for administrasjonen inngår ikke prosjektstillinger som er av midlertidig karakter. Disse utgjør 17 
stillinger.  

Tabellen viser månedsverk pr måned i 2018, snitt 2018 samt snitt 2017. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Månedsverk 2018 1 614 1 653 1 638 1 653

Månedsverk 2017 1 617 1 638 1 649 1 647 1 646 1 673 1 745 1 710 1 656 1 647 1 643 1 645

Plantall 2018 1 560 1 581 1 593 1 591 1 590 1 615 1 685 1 650 1 600 1 590 1 588 1 588
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Månedsverk 2018

Månedsverk 2017

Plantall 2018

2017

Klinikk Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept     Okt Nov Des
Snitt pr 

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 96 98 104 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99              104            

Plantall Adm. 95 95 92 96 96 94 67 83 97 95          94          100       92              96               

Hammerfest 504 527 522 526 0 0 0 0 0 0 0 0 520           517            

Plantall Hammerfest 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509        515       506       507           492            

Kirkenes 358 361 361 362 0 0 0 0 0 0 0 0 360           355            

Plantall Kirkenes 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344        344       344       347           339            

PHR 297 305 303 301 0 0 0 0 0 0 0 0 302           306            

Plantall PHR 319 318 319 317 318 318 320 320 313 311        310       310       313           318            

Prehospital 235 234 233 247 0 0 0 0 0 0 0 0 237           246            

Plantall Prehospital 230 233 235 234 234 238 248 243 236 234        234       234       236           235            

SDE 124 129 115 118 0 0 0 0 0 0 0 0 121           131            

Plantall SDE 105 107 107 107 107 109 114 111 108 107        107       107       108           125            

2018
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Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset HF har et underforbruk på 18 månedsverk etter korreksjon for 
registrerte refusjoner og innleie i april. Underforbruket skyldes refusjoner i forbindelse med 
lønnskostnader. Samme periode året før viser et overforbruk.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 19,4 % i april 2018 og er 0,5 % høyere enn samme periode i fjor. 
Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene.  
 
Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes 
det ikke helt korrekt data på dette. Status pr april er at 327 personer er registrert med 
stillingsprosent under 100 %. Av disse er det 46 som har registrert ønsket eller uønsket 
deltid, altså en registreringsandel på 14 %. Det er 8 ansatte som har registrert uønsket deltid. 
Her har 4 midlertidige fått økt til ønsket stillingsprosent og en har fått økt stillingsprosenten 
noe, men ikke opp til ønsket stillingsprosent. De øvrige 3 har ikke fått ønsket stillingsprosent. 
For ønsket deltid er 38 ansatte registrert. Av disse er det 7 faste 100 % stillinger som har 
permisjon i deler av stillingen.  

April 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd April 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 591                     1 581                    1 599                   1 637                      

Faste månedsverk 1 453                     1 448                    1 463                   1 451                      

Variable månedsverk 200                         192                        186                      186                          

Brutto månedsverk 1 653                     1 639                    1 649                   1 638                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -106                       -93                        -67                       -87                          

Innleie fra byrå 26                           31                          38                         43                            

Netto månedsverk 1 572                     1 577                    1 619                   1 593                      

Differanse -18                         -4                           20                         -44                          
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Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for april er på 
16,6 %, som er noe lavere enn samme periode i fjor. I 2018 er LIS leger tatt med som fast 
ansatte, disse har tidligere ligget som midlertidig ansatte. 

Sykefravær 

 
 
Kilde: VA 

Sykefraværet for mars 2018 er på 8,9 %. Dette er det samme som mars 2017 og samme 
gjennomsnitt for 2017 og 2018, som er 8,87 %. Sykefraværet for mars er høyere enn måltallet 
for 2018 som er 7,5 %. En klinikk ligger under måltall for sykefravær i mars måned og en 
ligger på måltallet. Det er klinikk Service, drift og eiendom med 5,1 % sykefravær og klinikk 
Prehospitale tjenester med 7,5 % sykefravær. 
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 

  
Kilde: GAT 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der 
klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å 
søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT.  
 
Antall AML-brudd gikk ned i 2017 sammenlignet med 2016. Denne trenden fortsetter inn i 
2018. Så langt i år har foretaket ca. 20 % reduksjon i antall AML-brudd sammenlignet med 
samme periode i 2017. Måltallet for Finnmarkssykehuset HF er en reduksjon på 10 % 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt for mars 2017 og 2018. Rapporter på 
klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp 
med samme brudd på alle enheter.  
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Kilde: GAT 

De største bruddårsakene i april var «akutt sykdom» (149), «annet» (123) og akutt mangel på 
nødvendig kompetanse» (123). Deretter kommer «akutt aktivitetsforandring» (102). Samlet 
sett utgjør akutte hendelser flertallet av antall AML-brudd. 
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Ordforklaringer 
 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk PHR er justert for 
forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng i 
somatikken er for 2018 fastsatt til 43 428 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). 
Refusjon for ett DRG -poeng i PHR er for 2018 fastsatt til 2 354 kroner. 

DRG -vekt kalles også kostnads vekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 

Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m. 
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Innledning 
 

Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på styringsfart om omstillingsbehov.  

Klinikkene måles på følgende:  

 Avvik mot måltall: Denne måneden og hittil i år. 
 Status: Enten rødt, gult eller grønt.  

Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og 
sykefravær. På grunn av etterskuddsvis målinger er sykefraværstallene en måned på 
etterskudd. Måleparameterne for de somatiske klinikkene er like. Måleparameterne for 
de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  

Det utarbeides prognose hvert tertial på økonomi. Følgelig gjøres det en konkret 
vurdering av klinikkens styringsfart basert på utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal 
gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med negative avvik 
fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene.  

For måleparameterne skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si 
resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere 
årsaksforklaring og en vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om 
det raskt vil være behov for å iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og 
kvantifiseres i avsnittet «Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov» for hver klinikk. 
Grønnstatus kommenteres etter eget ønske.  

Måltallene for de ulike parameterne er satt slik:  

 Økonomi (grønn avvik mellom budsjett og regnskap 0%, gult avvik mellom 
budsjett og regnskap < -0,5 %, rødt avvik mellom budsjett og regnskap > -0,5 %) 

 Aktivitet (På plantall grønn eller mindre enn plantall rødt) 
 Ventetid (grønn 60 dager eller mindre, rødt over 60 dager) 
 Fristbrudd (grønn 0 %, rødt > 0,1 %) 
 Korridorpasienter (grønn ingen, rødt en eller mer) 
 Epikrisetid (grønn 100 %, mellom 99 % og 90 % gult, under 90 % rødt) 
 Brutto månedsverk (grønn på måltall eller < måltall, rødt >måltall) 
 Sykefravær totalt (grønn < 7,5 %, rødt >7,5 %) 
 Sykefravær korttid (grønn < 2 %, rødt >2 %) 
 AML brudd (grønn < 10 % sammenlignet med 2017, rødt >10 % sammenlignet 

med 2017) 
 ClockWork (grønn 80 %, mellom 79 % og 70 % gult, under 70 % rødt) 
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KLINIKK HAMMERFEST 
Måltavle april 2018 

 

Virkel ig 23 459 94 446

Mål  21 930 84 147

Avvik -1 529 -10 299

I fjor -3 688 -5 665

Virkel ig 787,9 2 964,4

Mål  815,2 3 081,4

Avvik -27,3 -117,0

I fjor 51,7 296,6

Virkel ig 59 59

Mål  60 60

Avvik 1 1

I fjor 6 1

Virkel ig 0,2 % 0,7 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,2 % -0,7 %

I fjor -0,7 % -0,7 %

Virkel ig 8 71

Mål  0 0

Avvik -8 -71

I fjor -24 -114

Virkel ig 92 % 87 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -8 % -13 %

I fjor -32 % -21 %

Virkel ig 526 520

Mål  501 498

Avvik -25 -22

I fjor -28 -21

Virkel ig 8,3 % 8,6 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -0,8 % -1,1 %

I fjor -1,9 % -2,5 %

Virkel ig 3,3 % 3,8 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -1,3 % -1,8 %

I fjor -1,6 % -1,7 %

Virkel ig 250 1 156

Mål  313 1 257

Avvik 63 101

Virkel ig 22,3 % 26,5 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -57,7 % -53,5 %

I fjor -58,8 % -56,5 %

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

Klinikk Hammerfest

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år

Aktivitet somatikk 

DRG-poeng døgn, 

dag og pol ikl inikk 

ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for 

pas ienter tota l t 

DAGER

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

HR AML brudd 

ANTALL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )
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Klinikksjefens vurderinger 

Resultatet pr april viser et overforbruk for klinikken. Ut fra resultatet pr april utarbeider 

klinikken ytterligere tiltak for å korrigere styringsfarten og hente inn 

aktivitetsnedgangen. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere 

fortsetter.   

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 

 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 1,5 mill. i april. Det er i hovedsak lavere ISF-

inntekter og egenandelsinntekter enn budsjettert, totalt 1,3 mill. Innleie fra byrå og 

variable lønnskostnader bidrar også til overforbruket i april.  

Klinikken har et overforbruk på 10,3 mill. hittil i år. Driftsinntektene ligger 6,0 mill. etter 

budsjett. For øvrig er årsakene de samme som i april. 
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Aktivitet 

 

Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten pr april 2018 sammenlignet med samme 

periode i fjor, men ligger under plantall. Dagopphold innlagte og heldøgnsopphold 

innlagte ligger under samme periode i fjor og plantall. Noe av nedgangen på 

heldøgnsopphold er ønsket utvikling med vridning fra døgn til dag. Resten av nedgangen 

skyldes normale svingninger i aktivitet og ingen bevist endring i innleggelser eller 

arbeidsmetode. Dagopphold poliklinikk ligger høyere enn fjoråret men litt under 

plantall. Polikliniske konsultasjoner ligger høyere enn samme periode i fjor, men under 

plantall. 

DRG: 

Klinikk Hammerfest har en reduksjon i DRG poeng pr april sammenlignet med samme 

periode i fjor og plantall. Den største reduksjonen i DRG poeng skyldes dag/døgn, der 

man ser en reduksjon i antall heldøgns pasienter.  

 

  

Klinikk Hammerfest 2018 2017  Plan 2018 

Endring 

faktisk

 Endring 

faktisk 2018 - 

plan 2018 

Alle kontakter 17 661           16 565           18 353           1096 -692               

Totalt antall opphold somatikk 3 427             3 493             3 686             -66 -259               

Herav:

Dagopphold poliklinikk 782                 696                 810                 86 -28                 

Dagopphold innlagte 398                 402                 418                 -4 -20                 

Heldøgnsopphold innlagte 2 247             2 395             2 458             -148 -211               

Polikliniske konsultasjoner 14 234           13 072           14 667           1162 -433               

DRG poeng totalt 2 964             3 159             3 081             -194 -117               

Herav:

DRG poeng dag/døgn 2 358             2 616             2 444             -257               -85                 

DRG poeng poliklinikk 602                 543                 638                 59                   -35                 

DRG 470 4                     4                     4                     
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har 526 brutto månedsverk i april 2018. Det er en økning på 8 sammenlignet 

med april 2017, og 25 over plantall. Brutto månedsverk er ikke korrigert for innleie fra 

byrå og refusjoner. 

 

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et totalt sykefravær på 8,3 % i mars 2018 – det er en nedgang på 1,1 

prosentpoeng sammenlignet med mars 2017.  

 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Månedsverk 2017 497 512 525 518 504 514 542 529 520 513 512 516

Månedsverk 2018 504 527 522 526

Plantall 2018 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509 515 506
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Korttidsfraværet var 3,3 % som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 

mars 2017.  

AML brudd 

 

Klinikken hadde 250 AML brudd i april 2018, til sammenligning hadde klinikken 348 

AML brudd i april 2017. Det er en nedgang på 28 % og klinikken når måltallet i april på 

10 % reduksjon med god margin. Hittil i år har klinikken 1 156 AML brudd, i samme 

periode i fjor var det 1 397. Det er en nedgang på 17 % sammenlignet med 2017. 

 

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde en ventetid på 58 dager i april 2018, det er en økning på 2 dager 

sammenlignet med mars. Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling viser 

seg å gi resultater og dette arbeidet fortsetter videre i 2018. 

Fristbrudd 

Klinikken hadde ett fristbrudd i april. Andelen utgjør 0,1 %, det er en forbedring på 0,2 

prosentpoeng fra mars. Fristbruddet i april skyldes at en pasient ble kalt inn to dager 

etter frist. Klinikken har et pågående arbeid med koordinering av pasientinnkalling der 

målet er at pasientene skal kalles inn i god tid før frist. 

Korridorpasienter 

Klinikken hadde 8 korridorpasienter i april. 

Epikrisetid 

Klinikken hadde en epikrisetid på 92 % i april for 7 dagers epikrise. Det er under 

måltallet på 100 %, men en forbedring fra mars.  

  

Måned Januar Februar Mars April Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 277                  351                  421                  348                  1 397              

2018 225                  297                  384                  250                  1 156              
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Hammerfest har et overforbruk på 10,3 mill. pr april. Av dette utgjør 0,8 mill. en 

engangseffekt. Denne korrigeres for i prognosen. Styringsfart pr april korrigert for 

engangseffekten gir et overforbruk på 2,4 mill. pr måned. Om trenden fortsetter ut året 

vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 29,3 mill.  

 

Når man korrigerer det negative avviket med en tiltakseffekt på 9,3 mill. ut året vil 

prognosen for 2018 vise et merforbruk på 20 mill.  

  

Hittil i år

Klinikk 

Hammerfest

Avvik hittil i år -10,3

Periodiserings- og engangseffekter 0,8

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -2,4

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -19,0

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -29,3

Ut året

Klinikk 

Hammerfest

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -29,3

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 9,3

Prognose for året inkl. tiltak -20,0
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Klinikken utarbeidet i 2017 en tiltaksplan med en forventet effekt på 22 mill. som 

videreføres til 2018.  

 

Klinikk Hammerfest har i april 2018 effekt på tiltak om å øke inntektene i forhold til 

poliklinikk og redusere innleie og overtid. I tillegg gir strakstiltakene som ble iverksatt 

høsten 2017 effekt. På grunn av begrenset effekt av tiltakene jobber klinikken videre 

med tiltaksarbeid for å finne nye tiltak for å bøte på overforbruket. Dette rapporteres i 

virksomhetsrapporten for mai.  

  

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Andre driftskostnader - - - -

Lønnskostnader 0,84 0,84 0,32 1,07

Varekostnader - - - -

Inntekter 0,12 0,25 - 0,70

Måltall 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
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KLINIKK KIRKENES 
Måltavle april 2018 

  

Virkel ig              16 940              63 340 

Mål               13 935              52 898 

Avvik              -3 005            -10 442 

I  fjor              -3 051              -7 561 

Virkel ig                   421                1 632 

Mål                    528                1 996 

Avvik                 -107                 -364 

I  fjor                   -54                   -84 

Virkel ig                     55                     53 

Mål                      60                     60 

Avvik                       5                       7 

I  fjor                       2                       3 

Vi rkel ig 2,7 % 1,1 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -2,7 % -1,1 %

I fjor -0,7 % -0,8 %

Virkel ig 0,1 % 0,1 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -0,1 % -0,1 %

I fjor -0,1 % 0,0 %

Virkel ig 94 % 93 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -6 % -7 %

I fjor -9 % -8 %

Virkel ig                   362                   360 

Mål                    344                   342 

Avvik                   -18                   -18 
I  fjor                   -12                     -9 

Virkel ig 9,0 % 9,5 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -1,5 % -2,0 %

I fjor -0,5 % -0,9 %

Virkel ig 2,2 % 2,5 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -0,2 % -0,5 %

I fjor -0,4 % -0,8 %

Virkel ig                   186                   890 

Mål                    137                   658 
Avvik                   -49                 -232 

Virkel ig 21,9 % 20,6 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -58,1 % -59,4 %

I fjor -55,3 % -59,3 %

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

HR AML brudd 

ANTALL

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

Kvalitet 

Korridorpas ienter 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

Klinikk Kirkenes Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Aktivitet somatikk 

DRG-poeng døgn, 

dag og pol ikl inikk 

ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for 

pas ienter tota l t 

DAGER
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Klinikksjefens vurderinger 

Klinikken har et negativt økonomisk avvik hvor lavere aktivitet enn plan er 

hovedutfordringen. Plantall for aktivitet og inntekter baserte seg på innflytting i nytt 

sykehus i desember 2017, og klinikken har fortsatt ikke kommet i gang med tiltakene 

knyttet til gevinstrealisering ved innflytting i NKS. Innflytting er nå utsatt til juni, og 

dette vil påvirke klinikkens resultat frem mot innflytting i nytt sykehus. Noen tiltak er 

iverksatt og gir noe effekt i tillegg til at varekostnader og andre driftskostnader er lavere 

enn budsjett som følge av lavere drift.  Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets 

og HR parametere fortsetter.   

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Kirkenes har i april et overforbruk på 3,0 mill., som i hovedsak skyldes lavere 

inntekter enn budsjettert på 2,8 mill. I tillegg har klinikken i april fått regning fra 

Kirkenes Storkjøkken AS på oppstartskostnader i forbindelse med oppstart av det nye 

kjøkkenet, som gir ett overforbruk på 0,5 mill. i april på matkostnader til pasienter. Hittil 

i år har klinikken et negativt avvik på 10,4 mill. hvorav 9,7 mill. er knyttet til lavere 

inntekter enn budsjettert. Klinikken har også overforbruk på overtid/ekstrahjelp på 6,4 

mill. hittil i år som følge av sykdom, vakanser og økt aktivitet ved enkelte avdelinger. 

Overforbruket på overtid utlignes i noe grad av høyere refusjoner på arbeidskraft enn 

budsjettert på 5,9 mill. hittil i år. Klinikken har også lavere varekostnader og andre 

driftskostnader enn budsjettert som følge av redusert drift. 

 

Aktivitet 

 

Klinikk Kirkenes har i april måned en økning i antall opphold på alle områder 

sammenlignet med april 2017, men har pr april totalt en nedgang i aktivitet 

sammenlignet med pr april 2017 og plantall. Nedgangen i antall heldøgn og dagopphold 

er størst innenfor kirurgisk fagområde hvor det har vært nedtak av elektiv aktivitet 

tidligere i år som del av forberedelser til innflytting i NKS. I tillegg har det vært lavere ø-

hjelps aktivitet sammenlignet med 2017. Med bakgrunn i utsatt innflytting i NKS har 

klinikken tatt opp igjen elektiv aktivitet inntil tidspunkt for innflytting i NKS nærmer 

seg. Klinikken får ikke iverksatt tiltak knyttet til økt aktivitet som følge av utsatt 

innflytting i NKS.  

DRG: 

Klinikken har lavere antall DRG poeng enn planlagt med bakgrunn i lavere aktivitet. 

 

Klinikk Kirkenes 2018 2017  Plan 2018 

Endring 

faktisk

 Endring 

faktisk 2018 - 

plan 2018 

Alle kontakter 9 529          10 528        11 568           -999 -2 039            

Totalt antall opphold somatikk 1 839          2 041          2 260              -202 -421               

Herav:

Dagopphold poliklinikk 342            407            553            -65 -211               

Dagopphold innlagte 223            186            238            37 -15                  

Heldøgnsopphold innlagte 1 274          1 448          1 469          -174 -195               

Polikliniske konsultasjoner 7 690          8 487          9 308          -797 -1 618            

DRG poeng totalt 1 632          1 836          1 996              -204 -364               

Herav:

DRG poeng dag/døgn 1 309          1 499          1 622          -191           -313               

DRG poeng poliklinikk 316            336            375            -20             -58                  

DRG 470 6                6                6                      
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Klinikken har i april 2018 brutto 362 månedsverk. Til sammenligning var antall 

månedsverk i april 2017 brutto 350 månedsverk. Økning i månedsverk skyldes i 

hovedsak 5,5 stillinger som er overført fra andre klinikker og 13,5 eksternt finansierte 

årsverk. Måltall for antall månedsverk var i april 344.  

Klinikken har pr april ikke redusert stillinger knyttet til gevinstrealisering ved 

innflytting i nytt sykehus som følge av forsinket innflytting. Brutto månedsverk er ikke 

korrigert for innleie fra byrå, refusjoner for sykefravær, eller eksternt finansierte 

årsverk.  

Sykefravær 

 

Sykefraværet var i mars 2018 på 9,0 %. Dette er en økning på 1,7 prosentpoeng 

sammenlignet med mars 2017, men en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 

forrige måned. 
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Korttidsfraværet var i mars 2,2 % som er en nedgang på 0,2 prosentpoeng 

sammenlignet med samme periode forrige år og en nedgang på 0,1 prosentpoeng 

sammenlignet med forrige måned. Utvikling siste 3 måneder viser en økning i 

langtidssykefraværet, men en nedgang i korttidssykefraværet. Sykefraværet er 

hovedsakelig langtidsfravær.  

 AML brudd  

  

AML bruddene i klinikk Kirkenes er i hovedsak grunnet høy aktivitet, vakanser og 

sykdom.  Klinikken hadde 186 AML brudd i april 2018. Dette er en nedgang fra 194 

forrige måned, men høyere enn samme måned forrige år. Klinikken har ikke oppnådd 

måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme periode i fjor. 

Klinikken har heller ikke oppnådd måltall om 10% reduksjon hittil i år. 

  

 

Kvalitet 

Ventetid 

Klinikken hadde i april måned en gjennomsnittlig ventetid på 55 dager. Ventetiden går 

opp grunnet redusert drift i klinikken, samt at klinikken har vært nødt til å prioritere 

pasienter som skal inn til kontroll i stedet for ny henviste pasienter. Klinikken har langt 

færre innleie uker av leger i 2018 enn i 2017 og må derfor forvente at ventetiden kan 

øke noe sammenlignet med 2017. 

 

 

Måned Januar Februar Mars April Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 191                  193                  195                  152                  731                 

2018 298                  212                  194                  186                  890                 
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Fristbrudd 

Klinikken har 15 fristbrudd hvorav en er feilregistrert og vil bli endret. Dette er det 

største antall fristbrudd klinikken har hatt på flere år. Åtte av fristbruddene skyldes 

akutt sykdom hos behandler der klinikken ikke rakk å finne annet tilbud til pasienten. 

Ett fristbrudd skyldes feil i henvisningsflyt fra annet sykehus og resterende er fristbrudd 

der klinikken har innkalt pasienter etter frist som følge av mangel på gode 

arbeidsrutiner. Det er umiddelbart iverksatt opplæringstiltak.  

Korridorpasienter 

Klinikk Kirkenes hadde 1 korridorpasienter i april. 

Epikrisetid 

Klinikk Kirkenes hadde en epikrisetid på 94 % i april for 7 dagers epikrise. Det er under 

måltallet på 100%.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Kirkenes har et underskudd fra ordinær drift på 10,4 mill. pr april. Reduksjon i 

inntekter og lavere varekostnader som følge av lavdrift hittil i år er lagt inn som 

engangseffekt. Styringsfarten i april gir et overforbruk på 0,4 mill. pr måned. Om 

trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 13,3 mill.  

 

Klinikken har en tiltakspakke på 16,9 mill. som var basert på innflytting i NKS i 

desember 2017. Med utsatt innflytting vil også flere av tiltakene knyttet til 

gevinstrealisering bli forskjøvet i tid. Risikojustert effekt av tiltak er derfor benyttet i 

prognosen – inkl. forskyvninger i tid. Når man korrigerer det negative avviket med 

tiltakene som klinikken har planlagt på 10,2 mill. samt legger til engangseffekter ut året 

vil prognosen for 2018 vise et overforbruk på 18,8 mill.   

Hittil i år Klinikk Kirkenes

Avvik hittil i år -10,4

Periodiserings- og engangseffekter 9,0

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,4

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -2,9

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -13,3

Ut året Klinikk Kirkenes

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -13,3

Engangseffekter ut året -15,7

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 10,2

Prognose for året inkl. tiltak -18,8
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Klinikken oppdaterte mål om gevinstrealisering i forbindelse med innflytting i NKS 

høsten 2017 i tillegg til utarbeidelse av nye tiltak for å komme i budsjettbalanse. 

Hovedtyngden av tiltakene er knyttet til innflytting i nytt sykehus og effekt vil forskyves 

i forhold til utsettelse av innflytting. Dette gjelder effekt for inntekter og lønnskostnader 

spesielt. 

 

 

I april hadde klinikken effekt av tiltak tilsvarende 0,6 mill. knyttet til reduksjon av 
innleie leger og reduksjon i lønnskostnader. På grunn av begrenset effekt av tiltakene vil 
klinikken jobbe videre med tiltaksarbeid for å finne nye tiltak for å bøte på 
overforbruket. 
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KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS 
Måltavle april 2018 

Virkel ig              23 469              81 333 

Mål               19 321              75 000 

Avvik              -4 148              -6 333 

I  fjor                 -959              -3 873 

Virkel ig                   688                2 243 

Mål                    816                3 070 

Avvik                 -128                 -827 

I  fjor                   -94                 -117 

Virkel ig                     51                     47 

Mål                      50                     50 

Avvik                     -1                       3 

I  fjor                       8                       7 

Vi rkel ig                     49                     49 

Mål                      60                     60 

Avvik                     11                     11 

I  fjor                     20                     15 

Virkel ig                     38                     40 

Mål                      60                     60 

Avvik                     22                     20 

I  fjor                     12                     11 

Virkel ig 11,8 % 6,5 %

Mål  0,0 % 0,0 %

Avvik -11,8 % -6,5 %

I fjor -14,4 % -14,1 %

Virkel ig 72 % 63 %

Mål  100 % 100 %

Avvik -28 % -37 %

I fjor -41 % -29 %

Virkel ig                   301                   302 

Mål                    311                   309 

Avvik                     10                       7 

I  fjor                     13                     11 

Virkel ig 12,3 % 12,3 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik -4,8 % -4,8 %

I fjor -4,4 % -4,5 %

Virkel ig 4,0 % 4,4 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik -2,0 % -2,4 %

I fjor -1,6 % -2,5 %

Virkel ig                     13                   120 

Mål                      14                   100 

Avvik                       1                   -20 

Virkel ig 1,4 % 1,4 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -78,6 % -78,6 %

I fjor -78,9 % -81,2 %

ClockWork ANDEL av 

tota le innkjøp via  

systemet

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR AML brudd 

ANTALL

HR Sykefravær tota l t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

Kvalitet Fris tbrudd 

ANDEL

Kvalitet Epikrisetid 

PROSENT

Aktivitet Psykisk 

helsevern og rus 

DRG-poeng 

pol ikl inikk ANTALL

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for barn 

tota l t DAGER

Klinikk Psykisk helsevern og rus Denne måneden Hittil i år

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for voksne 

tota l t DAGER

Kvalitet 

Gj.sni tt.ventetid 

avviklet for TSB tota l t 

DAGER
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Klinikksjefens vurderinger 

Driftsresultatet for april viser et økt negativt avvik for klinikk psykisk helsevern og rus. 

Hovedårsaken er at gjestepasientkostnader tilknyttet fristbruddpasienter for første 

tertial 2018 belastes regnskapet for april med 4,0 MNOK.  Aktivitetstallene i april og 

hittil i år viser fortsatt lav poliklinisk aktivitet i forhold til plantall og forrige år, både 

innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien. Hovedårsakene 

er høyt sykefravær, ubesatte stillinger, bortfall av aktivitet tilknyttet APAT-teamet som 

følge av reduksjon av 10 stillinger i 2017 samt høy utdannings-/kursingsaktivitet bl.a. 

tilknyttet innfasing av nytt 4-dagers behandlingstilbud ved VPP Alta. Det jobbes 

kontinuerlig med tiltak for å øke aktiviteten.  

Klinikken har høyt fokus på reduksjon av fristbrudd. Nye tiltak iverksettes fortløpende.  

Ingen nye fristbrudd er oversendt HELFO for oppfølging etter august 2017. 

Klinikkledelsens forslag til revidert tiltaksplan 2018, for å komme i økonomisk balanse, 

vil bli behandlet i drøftingsmøte med klinikktillitsvalgte tidlig i juni 2019.  

Ventetiden for april er under nasjonale måltall i voksenpsykiatrien og TSB. I barne- og 

ungdomspsykiatrien er ventetiden 51 dager mot måltall 50 dager.  

 

Kommentar til måltavlen 

Økonomi 
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Klinikk Psykisk helsevern og rus har i april et overforbruk på 4,1 mill. som i hovedsak er 

knyttet til kjøp av tjenester fra private knyttet til fristbruddpasienter fra 2016/2017. 

Klinikken har ikke sendt nye fristbruddpasienter til HELFO etter august 2017. Resultat 

hittil i år viser et overforbruk på 6,3 mill. hvorav 4,1 mill. er knyttet til kjøp av tjenester 

fra private knyttet til fristbruddpasienter. I tillegg har klinikken lavere inntekter enn 

budsjettert på 1,1 mill. på grunn av lavere aktivitet enn planlagt, samt høyere 

reisekostnader enn budsjettert knyttet til fristbrudd, ambulering, kurs og innleie. 

Aktivitet 

Poliklinikk 

 

I april måned har klinikken hentet inn noe aktivitet sammenlignet med tidligere 

måneder i 2018, men klinikken har fortsatt en reduksjon i poliklinisk virksomhet 

innenfor både barne- og ungdomspsykiatrien, TSB/rus og voksenpsykiatrien 

sammenlignet med 2017, og klarer ikke å nå sine plantall. 

Sykefravær, vakanser og utdanning/kurs er noe av årsaken til at klinikken ikke når sine 

måltall for aktivitet. Klinikken jobber med utarbeidelse av målrettede tiltak for hver 

enhet for å øke aktiviteten opp mot plantall. 

 

 

 

 

  

Avdeling

Poliklinikk 

2017

Poliklinikk 

2018

Endring 

Antall 

2017-2018

Endring % 

2017-2018

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - FIN Totalt 5 292 4 765 -527 -10,0 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - FIN Totalt 505 319 -186 -36,8 %

Distriktspsykiatrisk senter - FIN Totalt 8 726 7 104 -1 622 -18,6 %

Totalsum Poliklinikk 14 523 12 188 -2 335 -16,1 %
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Inneliggende 

 

Klinikken har en økning i antall liggedøgn og opphold hittil i år sammenlignet med 2017 

innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. Gjennomsnittlig liggedøgn er pr april økt fra 

44,4 døgn i 2017 til 52,1 døgn i 2018. 

TSB/Rus har like mange opphold pr. april 2018 som pr april 2017, men har en 

reduksjon i antall liggedøgn sammenlignet med samme periode i 2017. Gjennomsnittlig 

liggedøgn er pr april redusert fra 53,8 døgn i 2017 til 43,0 døgn i 2018. 

Innenfor Voksenpsykiatrien er det også en økning både i antall opphold og i liggedøgn. 

Gjennomsnittlig liggedøgn er pr april redusert fra 16,0 døgn i 2017 til 13,4 døgn i 2018. 

Beleggsprosenten økte fra 74 % i mars til 80 % i april. Beleggsprosenten var 88 % i 

samme periode i 2017. Beleggsprosenten i Tana økte fra mars til april i år, men har 

fortsatt en nedgang sammenlignet med 2017.  

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 
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Klinikken har i april brutto 301 månedsverk. Til sammenligning var antall månedsverk i 

april forrige år 304 månedsverk. Plantall for april 2018 er 311 månedsverk. Brutto 

månedsverk er ikke korrigert for innleie fra byrå og refusjoner.  

Sykefravær 

 

Klinikken hadde et sykefraværet på 12,3 % i mars 2018. Dette er en økning på 0,4 

prosentpoeng sammenlignet med mars 2017.  

 

Korttidsfraværet var i mars 4,0 % som er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet 

med samme periode forrige år og en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 

forrige måned. Utvikling siste 3 måneder har vist en økning i korttidsfraværet. 

Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær.  

AML brudd  

 

AML bruddene i klinikk psykisk helsevern og rus er i hovedsak grunnet sykdom og 

vakanser. Klinikken hadde 13 AML brudd i april 2018. Dette er en nedgang fra 24 forrige 

måned, og en nedgang fra 16 i samme måned forrige år. Klinikken klarer med dette å nå 

måltallet på 10 % reduksjon i AML brudd sammenlignet med samme periode i fjor. 

Klinikken har imidlertid ikke oppnådd måltall om 10 % reduksjon hittil i år. 

  

Måned Januar Februar Mars April Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 23                    40                    32                    16                    111                 

2018 36                    47                    24                    13                    120                 



 

22 
 

Kvalitet 

Ventetid 

Ventetiden innen voksenpsykiatrien er på 49 dager og for rus 38 dager noe som er 

innenfor det nasjonale kravet på 60 dager. Når det gjelder ventetiden for Barn og 

ungdomspsykiatrien så er den på 51 dager. Kravet er å gi et tilbud innen 50 dager. 

Fristbrudd 

Klinikken har 11,8 % fristbrudd i april 2018. Etter å ha redusert antall fristbrudd 

betydelig de tre første månedene i 2018 så er antall fristbrudd økt betydelig i april og 

ventende fristbrudd så langt i mai øker. Selv om ingen fristbrudd er sendt til HELFO og 

de fleste pasientene har fått tilbud kort tid etter fastsatt frist så vil det fremover være 

høy prioritet for å oppnå målsettingen med null fristbrudd. Fristbruddene er i hovedsak 

knyttet til VPP Alta og BUP Alta.  

Epikrisetid 

Klinikk Psykisk helsevern og rus hadde en epikrisetid på 72 % i april for 7 dagers 

epikrise. Dette er under måltallet på 100 %.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk på 6,3 mill. pr april. Av dette utgjør 

5 mill. engangseffekt som følge av tilbakeføring av sykefraværsrefusjoner som var 

beregnet feil i 2017 samt fakturaer vedrørende fristbrudd tidligere år. Dette korrigeres 

for i prognosen. Styringsfarten i april korrigert for engangseffekt gir et overforbruk på 

0,3 mill. pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik 

før tiltak på 9,0 mill.  

 

Hittil i år Klinikk PHR

Avvik hittil i år -6,3

Periodiserings- og engangseffekter 5,0

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,3

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -2,7

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -9,0

Ut året Klinikk PHR

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -9,0

Engangseffekter ut året -7,3

Sum av klinikkens tiltak pt (risikojustert) 7,9

Prognose for året inkl. tiltak -8,4
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Risikojusterte tiltak utgjør for klinikken 7,9 mill. ved inngangen av 2018. Det er knyttet 

størst risiko til tiltak om økt aktivitet/inntekter og reduksjon i sykefravær. Når man 

korrigerer det negative avviket med tiltak som klinikken har planlagt på 7,9 mill. samt 

legger til engangseffekter ut året vil prognosen for 2018 vise et overforbruk på 8,4 mill. 

som da i hovedsak vil være knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med fristbrudd 

tidligere år. 

 

 

Klinikken utarbeidet tiltak i 2017 som videreføres og vil få effekt i 2018. Størst effekt er 
knyttet til reduksjon av stillinger i Ambulante team (APAT) samt reduksjon i 
driftskostnader knyttet til APAT. I tillegg har klinikken noe effekt i forhold til økning 
gjestepasientinntekter. 
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KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER 
Måltavle april 2018 

 

 

  

Virkel ig 17 571             61 722

Mål  15 994             60 445

Avvik -1 577              -1 276

I fjor -797                 -538

Virkel ig 579 2 459

Mål  672 2 847

Avvik -93 -388

I fjor 706 2 990

Virkel ig 247 948

Mål  234 931

Avvik -13 -17

I fjor 242 949

Virkel ig 7,5 % 7,5 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik 0,0 % 0,0 %

I fjor 1,1 % -0,4 %

Virkel ig 1,6 % 1,8 %

Mål  2,0 % 2,0 %

Avvik 0,4 % 0,2 %

I fjor 0,9 % 0,5 %

Virkel ig 114,0 396,0

Mål  105,0 446,0

Avvik -9,0 -50,0

Virkel ig 6,1 % 12,7 %

Mål  80 % 80,0 %

Avvik -73,9 % -67,3 %

I fjor -77,9 % -74,6 %

ClockWork ANDEL av 

totale innkjøp via  

systemet PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL

Aktivitet Oppdrag 

grønne turer ANTALL

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

Klinikk Prehospitale tjenester

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år
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Klinikksjefens vurderinger 

Klinikksjefen er ikke tilfreds med april resultatet. Aktivitet og sykefravær har vært 

lavere enn samme periode i fjor. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR 

parametere ytterligere fortsetter. Andel innkjøp via ClockWork er lav. Her må rutinene 

gjennomgås og forbedres. 

Kommentar til måltavlen 

 

Økonomi 

 

 

Klinikk Prehospitale tjenester er pr april 1,3 mill. dårligere enn budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak personalkostnader og kjøp av private helsetjenester.  

 

Aktivitet 

 

Avdeling 2017 2018 2018-2017 2017 2018 2018-2017

630 Vest 2 965             2 660             -305               1 583             1 232             -351               

660 Midt 983                 844                 -139               371                 259                 -112               

670 Øst 2 081             2 163             82                   1 036             968                 -68                 

Totalsum 6 029             5 667             -362               2 990             2 459             -531               

Oppdrag pr. april Grønne turer pr. april
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Klinikken har hatt en reduksjon av oppdrag fra april 2017 – april 2018 med 362 

oppdrag. Grønne turer er redusert med 531 fra april 2017 til april 2018. Reduksjonen i 

oppdrag og herav grønne turer gjelder hovedsakelig Hammerfest, Kirkenes og Alta. 

Klinikken jobber videre med å analysere reduksjonen slik at vi kan beskrive den 

økonomiske besparelsen. 

HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

Pr april 2018 er månedsverkene i gjennomsnitt 4 over budsjett. Månedsverkene fordeler 

seg med 197 faste månedsverk og 51 variable månedsverk. Klinikken har i april totalt 

247 brutto månedsverk. Dette er 13 månedsverk mer enn budsjettert.  

Sykefravær 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Månedsverk 2017 235 238 234 242 246 253 266 263 250 245 242 240

Månedsverk 2018 235 234 233 247

Plantall 2018 230 233 235 234 234 238 248 243 236 234 234 234
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Sykefraværet ligger på 7,5 % i mars måned. Dette er samme som måltall, men 1,3 

prosentpoeng høyere enn samme periode i 2017. Gjennomsnitt hittil i år er 7,5 % 

sykefravær. 

 

Korttidsfraværet ligger på 1,6 % i mars, det er lavere enn plantall, men 0,5 prosentpoeng 

over samme periode i fjor. 

 

AML brudd 

 

 

 

AML bruddene i klinikk Prehospitale tjenester er i hovedsak grunnet økt aktivitet og 

sykdom. Klinikken må i de fleste fraværstilfeller benytte overtid på fast personell for å 

overholde kravene i Akuttforskriften.  

 

 

 

 

 

Måned Januar Februar Mars April Sum

År Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd Antall brudd

2017 169                  94                    146                  126                  535                 

2018 111                  73                    98                    114                  396                 
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Kvalitet 

Responstider 

Responstid er definert som tiden fra AMK varsler ambulansetjenesten til ambulansen er 

framme hos pasienten. Finnmarkssykehuset overholder de nasjonale målene for 

responstider. Følgende mål er satt til responstider i Finnmarkssykehuset:  

 Tettbebygde strøk innen 15 min for 90 % av akuttoppdragene 

 Innen 25 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk 

AMK svartid 

AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 

sekunder. Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til 

samtalen besvares. AMK ligger på 94 % besvart innen 10 sekunder, dette er 4 

prosentpoeng over måltall pr april 2018. I 2017 var gjennomsnittlig svartid 91 %. 

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har et underskudd fra ordinær drift på 1,2 mill. pr april. 

Av dette utgjør 0,8 mill. engangseffekt Dette korrigeres for i prognosen. Styringsfarten i 

april korrigert for engangseffekt gir et overforbruk på 0,1 mill. pr måned. Om trenden 

fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt avvik før tiltak på 2 mill.  

 

 

Risikojusterte tiltak utgjør for klinikken 2 mill. ved inngangen av 2018. Når man 

korrigerer det negative avviket med tiltak som klinikken har planlagt på 2 mill. vise 

prognosen for klinikken balanse for 2018.  

 

Hittil i år Klinikk 6

Avvik hittil i år -1,2

Periodiserings- og engangseffekter 0,8

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,1

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -0,8

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,0

Ut året Klinikk 6

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -2,0

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 2

Prognose for året inkl. tiltak 0,0
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Klinikk Prehospitale tjenester tar på alvor styringsfarten i 2018. Den underliggende 

driften er bra. Resultatet for april viser en noe lavere aktivitet enn i samme periode i 

fjor, som gir et bra driftsresultat. Turnuser og vaktordninger vil fortsatt evalueres 

fortløpende på alle enheter, slik at driften får en bedret forutsigbarhet. 

 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Andre driftskostnader - 0,04 0,04 -

Innterkter 0,04 0,04 0,04 0,04

Lønnskostnader 0,10 0,10 0,10 -

Måltall 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

 -

 0,05
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 0,20
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 0,30

Grafisk framstilling av tiltak
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SERVICE, DRIFT OG EIENDOM (SDE) 
Måltavle april 2018 

 

Driftssjefens vurderinger 

Klinikken har ved inngangen av det nye året flere utfordringer som bidrar negativt i 

forhold til driftsresultatet. Behandlingshjelpemidler fortsetter samme trend som fjoråret 

med et overforbruk pr april på 1,7 mill. Videre har klinikken en uløst utfordring knyttet 

til leieinntekter og husleiekostnader på bolig Kirkenes i forbindelse med nytt sykehus og 

ny boligordning. I tillegg bærer driften fortsatt preg av utsettelse av innflytting i nytt 

sykehus i Kirkenes i form av økt ressursbruk ved drift av to sykehus. Klinikken jobber 

likevel kontinuerlig med utvikling av nye tiltak for å nå budsjettmål og iverksetter 

strakstiltak fra og med juni 2018 for å bøte på det negative avviket.  

Virkel ig 17 423 66 435

Mål  16 043 64 102

Avvik -1 380 -2 333

I fjor 342 1 967

Virkel ig 118                  486                  

Mål  108                  429                  

Avvik -10                  -57                  

I  fjor 129                  513                  

Vi rkel ig 5,1 % 5,7 %

Mål  7,5 % 7,5 %

Avvik 2,4 % 1,8 %

I fjor 8,4 % 8,2 %

Virkel ig 2,3 % 3,0 %

Mål  2,5 % 2,5 %

Avvik 0,2 % -0,5 %

I fjor 3,3 % 3,2 %

Virkel ig 30 128

Mål  17 100

Avvik -13 -28

Virkel ig 11,9 % 10,9 %

Mål  80,0 % 80,0 %

Avvik -68,1 % -69,1 %

I fjor -69,4 % -68,2 %

HR Brutto 

månedsverk ANTALL

HR Sykefravær total t i  

PROSENT 

(etterskuddsvis )

ClockWork ANDEL av 

totale innkjøp via  

systemet

HR Sykefravær korttid 

i  PROSENT 

(etterskuddsvis )

HR AML brudd 

ANTALL

Klinikk Service, drift og eiendom

Økonomi Dri ftresultat 

i  KR. (1.000)

Denne måneden Hittil i år
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Selv om klinikken totalt har et overforbruk pr april, ser man at varekostnadene er i 

balanse og at andre driftskostnader er under budsjett med 0,9 mill.  

Økonomi 

 

 

Klinikk Service, drift og eiendom har i april et negativt avvik på 1,4 mill. mot budsjett. 

Årsak er reduserte leieinntekter og økt husleiekostnader på bolig øst, økte 

energikostnader, og økte kostnader på variabellønn fortrinnsvis knyttet til Nye Kirkenes 

sykehus.  

Hittil i år har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 2,3 mill. Primær årsak er lavere 

driftsinntekter og økte variable lønnskostnader knyttet til vikarer, overtid og 

ekstrahjelp. En del av de variable lønnskostnadene er knyttet til Nye Kirkenes sykehus 

både i forhold til prosjektstillinger og overtid.  

Klinikken har ved inngangen av det nye året flere utfordringer. Behandlingshjelpemidler 

fortsetter samme trend som fjoråret med et overforbruk pr april på 1,7 mill. Videre har 

klinikken en uløst utfordring knyttet til leieinntekter på bolig Kirkenes i forbindelse med 

nytt sykehus og ny boligordning. Kostnadene knyttet til Nye Kirkenes er også betydelig 

høyere enn budsjettert. Særlig gjelder dette innleie og overtid. 

Oppsummert er det inntekter på bolig i øst, samt ekstraordinære engangskostnader 

grunnet Nye Kirkenes sykehus som bidrar til det negative avviket pr april.  
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HR indikatorene 

Brutto månedsverk 

 

 

I april er brutto månedsverk på 118,1. Månedsverkene fordeler seg med 101,4 faste 

månedsverk og 16,7 variable månedsverk. Overforbruket på månedsverk skyldes i 

hovedsak prosjektstillinger som er inne i forhold til NKS, samt ekstra overtid som 

skyldes NKS. Dette er engangseffekter som vil rette seg opp ut over høsten når man er 

flyttet inn på NKS.  

Sykefravær 
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Totalt sykefravær mars 2018 var 5,1 %, med et korttids sykefravær på 2,3 %. Totalt 

sykefravær samme periode i 2017 var på 8,4 %, med et korttids sykefravær på 3,3 %. 

 

AML brudd 

 

I april 2018 hadde klinikken 30 AML brudd, i samme periode i 2017 var det 19 brudd. 

Det er en økning på 60 %. Hittil i år er antall AML brudd 128, sammenliknet med 111 i 

samme periode 2017. Dette er en økning på 15 %.  

 

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose 

 

Klinikk SDE har et underskudd fra ordinær drift på 2,33 mill. pr april. Korrigert for 

engangseffekter på innkjøp av PC utstyr, lønnskostnader kjøkken Kirkenes for januar og 

februar, inntekt fra FDV tjenester utført på Kirkenes Storkjøkken for andre termin, og 

ikke-periodiserte kostnader, er prognosen for året et underskudd på -5,5 mill.  

Hittil i år Klinikk SDE

Avvik hittil i år -2,33

Periodiserings- og engangseffekter 0,75

Styringsfart pr. måned korrigert for engangseffekter -0,4

Resultat ut året - basert på styringsfart hia -3,2

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -5,5
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Sum effekt av risikojustert tiltakspakke for klinikken er totalt 5,5 mill. Inkludert i 

tiltakene er det nå utarbeidet strakstiltak som skal bidra med å ta ned overforbruket 

som er pr april. Strakstiltakene iverksettes fra og med juni 2018. Dette er tiltak der 

service, drift og eiendom setter innkjøpsstopp på IKT utstyr ut året, trekke inn ekstra 

midler gitt til medisin teknisk vest og holder igjen vedlikeholdskostnader. Prognosen 

blir dermed korrigert til balanse.  

 

 

 

 

I april har klinikken en effekt av tiltak på 0,21 mill. Som grafen viser er den største 

effekten på lønnskostnader som et resultat av omorganisering av klinikken iverksatt 

høst 2017. Måltallene økes fra og med juni 2018 som følge av implementering av 

strakstiltak for å bøte på overforbruket pr april.  

 

Ut året Klinikk SDE

Overskudd/underskudd med styringsfart hittil i år -5,5

Engangseffekter ut året 0

Sum av klinikkens tiltak pt 5,5

Prognose for året inkl. tiltak 0,0

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Andre driftskostnader 0,26 0,19 0,19 0,08

Lønnskostnader 0,06 0,06 0,08 0,08

Varekostnader 0,01 0,01 0,01 0,01

Inntekter 0,00 0,00 0,04 0,04

Måltall 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
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Grafisk framstilling av tiltak



Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringe

r tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 

Investeringe

r hittil i år 

Inv. ramme i 

år

Ramme- 

justering

Investeringe

r hittil totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717          -                 12 082          9 623            -                 -                 20 339          12 082          2 459            80 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747          -                 285 249        72 288          100 000 147 034        385 249        312 961        19 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000          10 000 -                 50 000          50 000          0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246          48 330          -                 -                 1 603 834     67 246          18 916          72 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 27 825          -                 -9 737           2 648            15 000          30 473          5 263            2 615            50 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642          -                 38 067          13 589          26 000          34 231          64 067          50 478          21 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -21 438         -                 14 000          -                 -                 -7 438           -7 438           0 %

Til styrets disp (sum) 1 689 435     -                 411 469        146 477        205 000        -                 1 835 912     616 469        469 992        24 %



OMSTILLINGSTILTAK 2018

Effekt tiltak før 

risikovekting

Effekt tiltak etter  

risikovekting

Realiserte tiltak 

hittil i år Vekting

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 68 000 68 000 10 717 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 50 %

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 20 %

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 0 0 0 %

Sum 68 000 68 000 10 717

REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 717                      3 184                        1 621                     3 195                     10 717

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            0

Sum 2 717 3 184 1 621 3 195 0 0 0 0 0 0 0 0 10 717

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     22 667

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 22 667

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     68 000

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 68 000

 



A. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning). Se, PR33539 Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført EPJ DIPS 

Gjennomsnittlig vurderingstid henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall dager mellom mottattdato* og 

vurdertdato – summert for alle vurderte 

primærhenvisninger i perioden 5 391 4 785 5 869 5 197

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798 1 772 1 876

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 3,31 2,77 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. Åpne dokument>14dager. Se, PR 25760 Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle EPJ DIPS 

Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle jan feb mar  1)  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 996 1 412 1 228 1 283

C. Åpen henvisningsperiode uten kontakt. Se, PR33540 Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt EPJ DIPS 

Pasienter med åpen henvisningsperiode jan feb mar  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode uten ny planlagt 

kontakt 2 265 2 387 2 031 1 989

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974

	Sak 35-2018 Virksomhetsrapport 4 2018
	Vedlegg 1 Virksomhetsrapport 4 2018
	Vedlegg 2 Klinikkrapportering 4 2018
	Vedlegg 3 ØBAK 4 2018



